Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 12. marca 2012
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
7 prítomných poslancov,
Ostatní prítomní: Marta Najmanová, pracovníčka obecného úradu, Ing. Jana Geletová, hlavná
kontrolórka obce
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení – určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky,
určenie návrhovej komisie
3 . Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za rok 2011
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2012
5. Návrh rozpočtu na rok 2012
6. Návrh VZN č.1/2012 o verejných kultúrnych podujatiach
7. Návrh na zrušenie školskej knižnice v Základnej škole Veľký Klíž
8. Návrh konania zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a prítomných hostí. Starosta
obce oboznámil s programom zasadnutia. Vyzval prítomných poslancov o doplnenie bodov
do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. K navrhnutým bodom programu neboli
podané žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy a dal za predložený návrh programu
hlasovať. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Kontrola uznesení, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
navrhovateľov zápisnice
Starosta obce konštatoval, že zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
bola overená bez pripomienok. Z uznesenia č.6/2011 nevyplynuli pre obecný úrad žiadne
úlohy.
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Za overovateľov zápisnice zo 7. riadneho zasadnutia OcZ určil poslancov M.Šusterovú
R. Belianskeho. Za členov návrhovej komisie poslancov obecného zastupiteľstva H.Spišiakovú
a Ing. L. Poliačikovú. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva starosta
určil Martu Najmanovú. K uvedeným návrhom nemali poslanci pripomienky a návrh
hlasovaním všetci prítomní poslanci schválili.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za rok 2011
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Geletovej, ktorá prítomných oboznámila
so správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že kontrolná činnosť bola vykonávaná v zmysle
prejednaného a schváleného „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II.
polrok 2012“. /Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za rok 2011
je prílohou zápisnice/
K bodu 4:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2012
V tomto bode programu starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby predložila svoje
stanovisko k „Návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na roky 2012-2014“.
Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku uviedla, že jej odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
na roky 2012-2014 bolo spracované na základe návrhu, ktorý jej bol predložený dňa
28.02.2012 . V návrhu rozpočtu bola premietnutá novela zákona o rozpočtových pravidlách
číslo 324/2007 Z.z., ktorá zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve.
Podotkla, že návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce za rok 2011
a prechádzajúcich sledovaných rokov.
Hlavná kontrolórka obce vo svojom stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
návrh rozpočtu na rok 2012, zobrať na vedomie návrh rozpočtu na rok 2013-2014 a ďalej
odporučila obecnému zastupiteľstvu dopracovať textovú časť návrhu rozpočtu. / Stanovisko
hlavného kontrolóra obce k „Návrhu rozpočtu na rok 2012-2014“ je prílohou zápisnice/.
K bodu 5:
Návrh rozpočtu na rok 2012
Podrobnejšiu informáciu o návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2012 podal
starosta obce. Bližšie špecifikoval jednotlivé kapitoly a podkapitoly programového rozpočtu z
hľadiska príjmov a výdavkov. Následne požiadal prítomných poslancov, aby sa
k predloženému návrhu rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2012 vyjadrili.
K predloženému návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2012 vyjadrili svoje
stanovisko poslanci obecného zastupiteľstva nasledovne:
Ing. L. Poliačiková: predložila v písomnej forme svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok
2012 v ktorom medzi iným uviedla, že návrh rozpočtu je neúplný, v príjmovej časti
nadhodnotený a je konzumný. /materiál „Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012 je prílohou
zápisnice/.
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Ing. Geletová: hlavná kontrolórka obce uviedla, že rozpočet je živý dokument musí z niečoho
vychádzať. Už po prvom štvrťroku obec zistí v akom stave sú príjmy a výdavky obce a
rozpočet sa môže v priebehu roka upravovať prijatím rozpočtových opatrení.
Tomáš Beliansky: uviedol, že všetci dobre vieme s akými finančnými prostriedkami sme
zápasili v minulom období, išli sme v núdzovom režime, nič nebolo zo strany obce zanedbané
a veci sa priebežne riešili. Momentálne nevieme koľko financií zo štátu dostaneme.
H.Spišiaková: sa informovala, prečo je položka super hrubé mzdy oproti predchádzajúcemu
obdobiu vyššia.
K tomuto podala stanovisko hlavná kontrolórka obce, ktorá uviedla, že zo zákona sa
každoročne v školstve zvyšujú mzdy pedagogickým zamestnancom.
Starosta obce oboznámil prítomných, že úver, ktorý bol vzatý na investičné akcie prístavba
obecného úradu a kultúrneho domu, je vyčerpaný, zatiaľ uhradený nie je a po jeho vrátení
z platobnej agentúry môžeme požiadať o vrátenie časti DPH. Celá suma DPH nám vrátená
nebude a preto určitú časť musíme doplatiť aj z obecných peňazí. Pokiaľ nevieme ako budú
financie vysporiadané z PPA nemôžeme vo veľkom plánovať akcie.
Ing. Macúch: uviedol, že rozpočet je živý materiál a z nejakej podstaty musíme vychádzať.
Uvidíme podľa financií v priebehu roka čo sa bude dať urobiť. Môžeme žiadať aj o dotácie na
základe výziev, ktoré vychádzajú a navrhol prijať rozpočet v takom znení, ako je navrhnutý.
Po predložených námietok a návrhoch prítomných poslancov dal starosta obce za predložený
návrh na rok 2012 hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
Proti: Ing. Poliačiková
Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Návrh VZN č.1/2012 o verejných kultúrnych podujatiach
V tomto bode programu starosta obce predložil návrh VZN č.1/2012 o verejných kultúrnych
podujatiach. Požiadal poslanca obecného zastupiteľstva T. Belianskeho o prečítanie
predloženého návrhu VZN č.1/2012 o verejných kultúrnych podujatiach.
Následne starosta obce požiadal prítomných poslancov o doplňujúce, alebo pozmeňujúce
návrhy k predloženému návrhu VZN č.1/2012 o kultúrnych podujatiach. Keďže zo strany
poslancov neboli podané žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy starosta dal za predložený
návrh VZN č.1/2012 hlasovať / návrh VZN č.1/2012 je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. L. Poliačiková
K bodu 7
Návrh na zrušenie školskej knižnice v Základnej škole Veľký Klíž
Na základe predloženej žiadosti riaditeľky ZŠ vo Veľkom Klíži o zrušení školskej knižnice
v Základnej škole Veľký Klíž, starosta obce oboznámil prítomných o dôvodoch zrušenia
školskej knižnice v ZŠ vo Veľkom Klíži. Školská knižnica nespĺňa podmienky školskej
knižnice, preto ju treba preklasifikovať na kabinetnú knižnicu a jednotlivé periodiká budú
zaradené do príslušných kabinetov v ZŠ. /materiál o podmienkach školskej knižnice je prílohou
zápisnice/
Požiadal prítomných poslancov, aby sa k uvedenej problematike vyjadrili.

3

Poslanci obecného zastupiteľstva M.Marko, H.Spišiaková, Ing. F.Macúch vyjadrili názor, že
nie je problém, aby sa školská knižnica pre klasifikovala na kabinetnú knižnicu, ak bude
spĺňať svoj účel.
Starosta obce dal za predložený návrh zrušenie školskej knižnice a preklasifikovanie na
kabinetnú knižnicu hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Návrh konania zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
V tomto bode programu starosta obce predložil návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2012 nasledovne:
12. marca, 4. júna, 3. septembra, 1. decembra, 28. decembra.
Požiadal poslancov o doplnenie, alebo zmenu k predloženému návrhu.
Poslankyňa H. Spišiaková sa informovala, či termín 1. decembra v prípade schvaľovania je
vyhovujúci.
Starosta odpovedal, že časovo je tento termín vyhovujúci.
Následne dal starosta obce za predložený harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
v roku 2012 hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9
Rôzne
Starosta obce obecnému zastupiteľstvu podal informáciu :
1. o výpovedi nájomnej zmluvy o nájme bytu v obecnej bytovke, ktorá je vlastníctvom obce
Veľký Klíž nájomcom Máriou Kubáňovou, Klíž č.237 ku dňu 31.03.2012
2 o zápise z advokátskej kancelárie JUDr. Jozefa Dudzíka v súvislosti so skončením nájomnej
zmluvy Márie Kubáňovej /materiál je prílohou zápisnice/
3.o žiadosti o pridelenie bytu v bytovom dome č.237, ktorý je vlastníctvom obce Veľký Klíž
žiadateľmi:
- Janette Gašparovychová, Klížske Hradište č.130, 958 45 Veľký Klíž
- Dušan Mokrý, Klížske Hradište č.176, 958 45 Veľký Klíž
- Anna Neštepná, Igor Gajdoš, Veľký Klíž č.110, 958 45 Veľký Klíž
4. o žiadosti občianky Margity Saskovej, Klíž č. , 958 45 Veľký Klíž o sprístupnenie vjazdu
do dvora z dôvodu neprimeranej výšky chodníka.
5. o výsledkoch volieb do NR SR v obci Veľký Klíž vo volebnom okrsku č.1 a č.2.
Na základe podaných informácií obecnému zastupiteľstvu požiadal starosta o vyjadrenie sa
k predmetným veciam zo strany poslancov.
Poslanci sa k predloženým informáciám vyjadrili, že voči ukončeniu nájomnej zmluvy nemajú
výhrady a nájomná zmluva s Máriou Kubáňovou môže byť k požadovanému termínu
ukončená.
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Starosta obce dal o ukončení nájomnej zmluvy ku dňu 31.03.2012 nájomcom Máriou
Kubáňovou hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Macúch k informáciám o pridelení bytu novým žiadateľom uviedol, že o tejto veci by sa
mali zaoberať v nasledujúcom období na pracovnom stretnutí obecného zastupiteľstva.
O pridelení bytu novému nájomcovi rozhodnú na základe posúdenia jednotlivých žiadostí.
K bodu 10:
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili:
1. Tomáš Beliansky, poslanec obecného zastupiteľstva, otvoril otázku zápisu detí do 1. ročníka
ZŠ. Uviedol, že v MŠ je v triedach pomaly nadpočet detí a do 1. ročníka do ZŠ vo Veľkom
Klíži sa zapísalo z MŠ vo Veľkom Klíži jedno dieťa. Navrhol tento problém riešiť, prizvať
riaditeľku ZŠ a MŠ na pracovné stretnutie a hľadať príčiny, ale aj aktivity na základe ktorých
by bolo možné deti pritiahnuť, aby škola nezanikla. Uviedol, že budova školy je pekná vo
veľmi peknom prostredí a je na zvážení spolupráca rodičov, MŠ a ZŠ, aby sme sa tomuto
nežiaducemu javu v budúcnosti vyhli.
2. Ing. František Macúch, poslanec obecného zastupiteľstva taktiež zdôraznil, že by bolo
vhodné sa spýtať aj rodičov na dôvody zapísania svojich detí do iných škôl.
3. Helena Spišiaková, Rastislav Beliansky, poslanci obecného zastupiteľstva sa tiež priklonili
k otázke riešenia uvedenej problematiky.
Zo strany hostí sa do diskusie prihlásili:
1. Jozef Pauček, treba riešiť parkovanie motorových vozidiel v uliciach a doriešiť otázku voľne
sa pohybujúcich psov v obci, ako i skladovanie stavebného materiálu a dreva na verejných
priestranstvách,
2. Ing. Goga, predostrel obecnému zastupiteľstvu viacero otázok:
- využívanie verejného priestranstva zo strany občanov /uložený piesok, drevo a pod./, ako
obec túto problematiku chce riešiť,
- oprava chodníka pri MŠ, pretože chodník nie je dokončený,
- prečo sa už dva roky na KD nič nerobí, treba objekt dokončiť a v plnej miere ho využívať,
- zvýšiť počet kultúrnych podujatí pre stmelenie obyvateľstva,
- zveľadenie obecného majetku kúpou obytného domu č.28 a premiestnenie MŠ do tohto
objektu,
- navrhol urobiť z MŠ radnicu, pretože tento priestor je veľmi lukratívny,
- navrhol vyhliadnuť v obci objekt na zriadenie múzea,
- navrhol spracovať monografiu obce.
K tejto otázke zaujal stanovisko Ing. Macúch, ktorý uviedol, že monografia sa spracováva .
3. Mária Šusterová informovala, že kultúrna akcia „Basa“ sa uskutočnila pod jej záštitou a v
spolupráci s obecnými aktivistami na čo si prenajala aj priestory kultúrneho domu.
4. Jozef Pauček, Rastislav Beliansky, Ing. Poličiková, doriešiť otázku voľne sa pohybujúcich
psov v obci z dôvodu bezpečnosti občanov.
Viacerí poslanci obecného zastupiteľstva na organizovanie a uskutočňovanie kultúrnych akcií
v obci vyjadrili názor, že akcie by mali ľudí stmeľovať. Organizovanie akcií je vec obety zo
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strany organizátorov, a majú za to, že v našej obci sa koná množstvo kultúrnych akcií, ktoré sú
na vysokej úrovni. / npr. Basa, žiacky turnaj, turnaj o pohár starostu obe, hodová zábava,
silvestrovský ples a iné/. Tu nejde len o zisk, ale o stretnutie a pobavenie sa ľudí.
K bodu 11:
Návrh na uznesenie
Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Lýdia Poliačiková predložila návrh na uznesenie zo
7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. marca 2012 vo Veľkom
Klíži.
Hlavná kontrolórka obce požiadala o doplnenie do uznesenia zobrať na vedomie návrh
rozpočtu na rok 2013-2014.
Zo strany poslancov nikto nepodal žiadny doplňujúci ani pozmeňujúci návrh.
Starosta obce dal za predložený návrh uznesenia č.7/2012 hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za
ich aktívny prístup k rokovaniu a 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Klíži, dňa 16.03.2012
Zapísala: Marta Najmanová

Jozef B i e l i ch
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
...............................................
Mária Šusterová

.................................................
Rastislav Beliansky
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